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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Teori Agensi (Agency Theory) 

Teori keagenan adalah kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya 

ekonomis dan manajer yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber 

daya tersebut. Dalam teori agensi diandaikan setidaknya terdapat dua pelaku yang 

berhubungan, yakni prinsipal (principal) dan agen (agent). Prinsipal adalah pihak 

yang mempekerjakan agen untuk melaksanakan pekerjaan atau layanan yang 

diinginkan oleh prinsipal. Sedangkan agen adalah pihak manajemen atau direksi 

perusahaan, yang mendapatkan mandat hak mengelola perusahaan dari pihak 

prinsipal (Yustika, 2013 : 81).  

Konflik eksplisit dan implisit dapat timbul akibat adanya kepentingan 

yang berbeda antara agen dan prinsipal yang tercermin dalam laporan keuangan. 

Ayers et.al,2008 (dalam Suwandika dkk, 2013) menemukan bukti bahwa book tax 

differences dapat mengindikasikan adanya manajemen laba dalam meningkatkan 

laba. Apabila angka laba yang dilaporkan dapat diduga oleh publik sebagai hasil 

dari perekayasaan, maka angka laba tersebut dinilai mempunyai kualitas laba yang 

rendah dan disebut kurang persisten. 

Dalam suatu perusahaan, konflik kepentingan antara prinsipal dan agen 

juga bisa disebabkan oleh adanya kelebihan aliran kas (excess cash flow). 

Kelebihan aliran kas cenderung diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada 

kaitannya dengan kegiatan utama perusahaan. Ini menyebabkan perbedaan 
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kepentingan karena pemegang saham lebih menyukai investasi yang berisiko 

tinggi karena menghasilkan return tinggi, sementara manajemen lebih memilih 

investasi dengan risiko yang lebih rendah. 

Selain itu,  masalah agensi juga disebabkan oleh konflik antara pemegang 

saham dengan kreditur, dimana kreditur menerima jumlah uang tetap dari 

perusahaan (bunga hutang), sedangkan pendapatan pemegang saham bergantung 

pada besaran laba perusahaan. Situasi seperti ini, kreditur lebih memperhatikan 

kemampuan perusahaan untuk membayar kembali hutangnya, dan pemegang 

saham lebih kearah pada kemampuan perusahaan untuk memperoleh kembali 

dana untuk melakukan investasi.  

 Masdupi (2005) mengemukakan cara untuk mengurangi masalah keagenan 

diantaranya, dengan meningkatkan insider ownership (kepemilikan manajemen). 

Perusahaan meningkatkan bagian kepemilikan manajemen untuk mensetarakan 

kedudukan antara manajer dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai 

dengan keinginan pemegang saham. Dengan meningkatkan persentase 

kepemilikan, manajer menjadi termotivasi serta bertanggung jawab meningkatkan 

kemakmuran pemegang saham dan meningkatkan kinerja perusahaan. 

2.2 Teory Sinyal (Signalling Theory) 

Signalling Theory merupakan sinyal-sinyal informasi yang dibutuhkan 

oleh investor untuk mempertimbangkan dan menentukan apakah para investor 

akan menanamkan sahamnya atau tidak pada perusahaan yang bersangkutan. 

Signalling theory berakar pada teori akuntansi pragmatik yang mengamati 
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pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai yang memperhatikan 

pada pengaruh informasi terhadap perubahan perilaku pemakai informasi 

(Suwardjono,2005).  

Teori ini muncul karena adanya kesenjangan informasi yang diperoleh 

investor dengan informasi yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Asymmetric 

information adalah situasi dimana manajer memiliki informasi yang berbeda 

(lebih baik) tentang prospek perusahaan dibandingkan dengan yang dimiliki oleh 

investor (Bringham, 2011). 

Signaling theory mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah 

perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini 

berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk 

merealisasikan keinginan pemilik. Signaling theory menjelaskan bahwa 

pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. 

Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka 

menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang 

lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan 

membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan 

menyajikan laba yang persisten.  

Ketika perusahaan melaporkan kepada publik komponen labanya, maka 

hal tersebut merupakan good news karena pasar menganggap perusahaan 

memberikan informasi lengkap mengenai perusahaan. Dengan komponen laba 

yang dilaporkan perusahaan, maka investor dapat mengetahui kinerja perusahaan 

sesungguhnya sehingga prediksi yang dilakukan akan lebih akurat (Meythi, 2006). 
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2.3 Book Tax Differences 

Book tax differences adalah perbedaan besaran laba akuntansi atau laba 

komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Laba komersial adalah 

besarnya laba yang disusun sesuai dengan sistem serta prosedur pembukuan yang 

wajar yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laba bersih 

komersial dihitung oleh Wajib Pajak, tanpa atau dapat dengan memperhatikan 

ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan sistem atau prosedur terkait. 

Sedangkan perhitungan laba fiskal adalah laporan yang menggambarkan 

hasil usaha atau pekerjaan Wajib Pajak selama satu tahun pajak, yang disusun dari 

pembukuan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan dan dengan Prinsip Akuntansi Indonesia (Muljono, 2009 : 106).   

Menurut Resmi (2011 : 369) perbedaan penyusunan laporan keuangan 

komersial dengan laporan keuangan fiskal mengakibatkan perbedaan 

penghitungan laba (rugi) suatu entitas. Namun, perusahaan tidak perlu melakukan 

pembukuan ganda untuk memenuhi perbedaan tujuan kepentingan tersebut, 

sehingga perusahaan hanya perlu menyelenggarakan pembukuan menurut 

akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal, 

perusahaan terlebih dahulu melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan 

keuangan komersial tersebut.  

Rekonsiliasi fiskal adalah penyesuaian-penyesuaian terhadap laporan 

keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia. Rekonsiliasi 

fiskal dilakukan pada akhir periode pembukuan yang menyebabkan terjadi 

peerbedaan antara laba akuntansi dan laba fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan 
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oleh ketentuan pengakuan dan pengukuran yang berbeda antara standar akuntansi 

dan peraturan pajak. 

Penyebab perbedaan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan 

fiskal, yaitu : 

1. Perbedaan prinsip akuntansi 

2. Perbedaan metode dan prosedur akuntansi 

3. Perbedaan perlakuan dan pengakuan penghasilan dan biaya 

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi perbedaan tetap atau permanen dan 

perbedaan waktu atau temporer. 

1) Perbedaan Tetap atau Permanen 

Perbedaan tetap terjadi apabila terdapat transaksi yang diakui oleh Wajib 

Pajak sebagai penghasilan atau sebagai biaya sesuai akuntansi secara komersial, 

tetapi berdasarkan peraturan perpajakan, transaksi dimaksud bukan merupakan 

penghasilan atau bukan merupakan biaya, atau sebagian merupakan penghasilan 

atau sebagian merupakan biaya. Perbedaan tetap mengakibatkan laba (rugi) bersih 

menurut akuntansi berbeda (secara tetap) dengan penghasilan (laba) kena pajak 

menurut fiskal (Resmi, 2011 : 373). Contoh perbedaan tetap adalah : 

a. Penghasilan yang pajaknya bersifat final. Seperti bunga bank, dividen, 

sewa tanah dan bangunan, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4 ayat (2) UU PPh. 
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b. Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak, seperti dividen yang 

diterima oleh PT, koperasi, BUMN/BUMD, bunga yang diterima oleh 

perusahaan reksa dana, dan penghasilan lain sebagaimana diatur dalam 

Pasal 4 ayat (3) UU PPh. 

c. Biaya/pengeluaran yang tidak diperbolehkan sebagai penghasilan bruto, 

seperti pembayaran imbalan dalam bentuk natura, sumbangan, 

biaya/pengeluaran untuk kepentingan pribadi pemilik, cadangan atau 

pemupukan dana cadangan, pajak penghasilan, dan biaya atau pengurang 

lain yang tidak diperbolehkan (nondeductible expense) menurut fiskal 

sesuai  Pasal 9 ayat (1) UU PPh. 

2) Perbedaan Waktu atau Temporer 

Menurut Mujono (2009 : 61) Perbedaan waktu terjadi karena adanya 

perbedaan pengakuan besarnya waktu secara akuntansi komersial dibandingkan 

dengan secara fiskal, misalnya dalam hal : 

a. Waktu pengakuan manfaat dari aktiva yang akan dilakukan penyusutan 

atau amortisasi, contohnya: dalam ketentuan fiskal harta berwujud 

termasuk nonbangunan kelompok I memiliki masa manfaat 4 (empat) 

tahun, sedangkan menurut akuntansi komersial ditaksir mempunyai umur 

ekonomis 5 (lima) tahun. 

b. Waktu diperolehnya penghasilan, contohnya: sewa, bunga dan uang muka 

menurut akuntansi komersial ditangguhkan mengacu pada periodenya, 

sedangkan secara fiskal diakui pada saat realisasi penerimaan uang. 
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c. Waktu diakuinya biaya, contohnya: taksiran biaya garansi atau jaminan 

produk, menurut akuntansi komersial diakui dalam periode berjalan, 

sedangkan menurut ketentuan fiskal diakui pada saat dibayar. 

Perbedaan temporer dimaksudkan sebagai perbedaan antara dasar 

penganaan pajak (tax base) dari suatu aset atau liabilitas dengan nilai tercatat pada 

aset  atau liabilitas yang berakibat pada perubahan laba fiskal periode mendatang. 

Sedangkan perbedaan permanen timbul sebagai akibat adanya perbedaan 

pengakuan beban dan pendapatan antara pelaporan komersial dan pajak/fiskal 

(Waluyo, 2014 : 275).  

Perbedaan permanen tidak boleh dimasukkan kedalam laporan laba rugi 

karena berdasarkan aturan perpajakan bukan merupakan penghasilan, sedangkan 

perbedaan temporer boleh diakui, karena boleh diakui sehingga harus dilakukan 

rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui laba fiskal perusahaan. Perbedaan temporer 

yang timbul, tercermin dalam laporan keuangan sebagai pajak tangguhan. Biaya 

(manfaat) pajak tangguhan yang berasal dari perbedaan temporer antara laba 

akuntansi dan laba fiskal dapat dianggap sebagagai gangguan persepsian dalam 

laba akuntansi karena dua hal : 

1. Biaya (manfaat) pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi 

merupakan hasil dari penerapan konsep akuntansi akrual dalam pengakuan 

pendapatan dan biaya serta memiliki konsekuensi pajak. 

2. Biaya (manfaat) pajak tangguhan yang dilaporkan dalam laporan laba rugi 

merupakan komponen transitori (Wijayanti,2006). 
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Book-tax differences dapat mempengaruhi persistensi laba karena adanya 

perbedaan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan 

akan menimbulkan selesih yang dapat menambah atau mengurangi laba di masa 

depan. Oleh karena itu, akan ada manfaat ekonomi masa depan atau pengorbanan 

ekonomi masa depan akibat laba yang diakui oleh tax authorities lebih kecil atau 

lebih besar dibandingkan oleh laporan keuangan (Purba dan Andreas, 2005).      

2.4 Arus Kas Operasi      

Laporan arus kas (statement of cash flow) merupakan laporan utama arus 

kas masuk dan arus kas keluar dari perusahaan selama satu periode. Laporan arus 

kas menyediakan informasi yang berguna terkait kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan kas dari operasi, mempertahankan dan memperluas kapasitas 

operasinya, memenuhi kewajiban keuangannya, dan membayar dividen (Ikhsan, 

2009 : 177). 

Laporan arus kas berguna bagi manajer dalam mengevaluasi operasi masa 

lalu dan merencanakan aktivitas investasi serta pembiayaan di masa depan. 

Laporan ini juga berguna bagi para investor, kreditor, dan pihak lainnya dalam 

menilai potensi laba perusahaan. Selain itu, laporan ini juga menyediakan dasar 

untuk  menilai kemampuan perusahaan membayar hutangnya yang telah jatuh 

tempo. 

Menurut Ikhsan (2009 : 178 - 179) laporan arus kas dibuat untuk 

memenuhi beberapa tujuan, yaitu : 

1) Untuk memperkirakan arus kas masa datang. Kas, dan laba akuntansi 

digunakan untuk pembayaran tagihan. Dalam kebanyakan kasus, sumber 
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dan penggunaan kas perusahaan tidaklah berubah secara dramatis dari 

tahun ke tahun. Karena itu, penerimaan dan pengeluaran kas dapat 

diterima sebagai alat yang baik untuk memperkirakan penerimaan dan 

pengeluaran kas dimasa mendatang. 

2) Untuk mengevaluasi pengambilan keputusan manajemen. Jika manajer 

membuat keputusan investasi yang bijaksana, maka perusahaannya akan 

sejahtera. Tetapi jika manajer membuat keputusan yang tidak bijaksana, 

maka perusahaan akan menderita karenanya. Laporan arus kas melaporkan 

kegiatan investasi perusahaan sehingga memberikan informasi arus kas 

kepada investor dan kreditor untuk mengevaluasi keputusan manajer. 

3) Untuk menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada 

kreditor. Pemegang saham tertarik pada penerimaan dividen dari 

investasinya dalam saham perusahaan. Kreditor ingin menerima bunga dan 

pokok pinjamannya tepat waktu. Laporan arus kas membantu investor dan 

kreditor untuk mengetahui apakah perusahaan bisa melakukan 

pembayaran-pembayaran ini. 

4) Untuk menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas 

perusahaan. Biasanya kas dan laba bersih bergerak bersama. Tingginya 

tingkat laba cenderung menyebabkan peningkatan kas dan sebaliknya. 

Akan tetapi nilai sisa kas bisa menurun ketika laba bersih tinggi dan kas 

bisa meningkat ketika laba bersih rendah. Adanya kemungkinan 

bangkrutnya perusahaan yang mempunyai laba bersih yang cukup tetapi 

kas yang rendah, menyebabkan diperlukan informasi arus kas. 
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Jika digunakan dalam kaitannya dengan laporan keuangan yang lain, 

laporan arus kas dapat memberikan informasi tentang perubahan aktiva bersih 

perusahaan, struktur keuangan (termasuk likuiditas dan solvabilitas) dan 

kemampuan untuk mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam menghadapi 

keadaan dan peluang. Informasi arus kas historis sering digunakan sebagai 

indikator dari jumlah, waktu dan kepastian arus kas masa depan. Laporan arus kas 

pada dasarnya mengikhtisarkan sumber kas yang tersedia untuk melakukan 

kegiatan perusahaan serta penggunaannya selama periode tertentu (Soemarso, 

2005 : 320). 

Laporan arus kas harus melaporkan arus kas selama periode tertentu dan 

diklasifikasikan menurut aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Jumlah arus 

kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan 

apakah operasi perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk 

melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi perusahaan, membayar 

deviden, dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pada sumber 

pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari 

aktivitas penghasil utama pendapatan perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi 

seperti : 

1. Penerimaan kas dari penjualan barang dan jasa 

2. Penerimaan kas dari royalti, fees, komisi dan pendapatan lain 

3. Pembayaran kas kepada pemasok barang dan jasa 

4. Pembayaran kas kepada karyawan 
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5. Penerimaan dan pembayaran kas oleh perusahaan asuransi sehubungan 

dengan klaim, anuitas dan manfaat asuransi lainnya 

6. Penerimaan dan pembayaran kas kembali (restitusi) pajak penghasilan 

kecuali dapat diidentifikasi secara khusus sebagai aktivitas pendanaan 

dan investasi 

7. Penerimaan dan pembayaran kas dari kontrak yang diadakan untuk 

tujuan tansaksi dan usaha perdagangan 

Terdapat dua metode alternatif dalam pelaporan arus kas dari aktivitas 

operasi, yaitu metode lansung dan metode tidak lansung. Dalam metode lansung 

akan melaporkan sumber kas opersi dan penggunaan kas operasi. Sumber utama 

kas operasi adalah kas yang diterima dari para pelanggan. Sedangkan penggunaan 

utama dari kas operasi meliputi kas yang di bayarkan kepada pemasok atau barang 

dagangan dan jasa serta kas yang di bayarkan kepada pegawai sebagai upah. 

Perbedaan antara penerimaan kas dan pembayaran kas dalam suatu operasi 

merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Keunggulan utama dari metode 

langsung adalah bahwa metode ini melaporkan sumber dan penggunaan kas dalam 

laporan arus kas. sedangkan kelemahannya adalah bahwa data yang di butuhkan 

seringkali tidak mudah didapat dan biaya pengumpulannya mahal. 

Sedangkan metode tidak langsung akan melaporkan arus kas operasi yang 

dimulai dengan laba bersih dan kemudian disesuaikan dengan pendapatan serta 

beban yang tidak melibatkan penerimaan atau pembayaran kas. Dengan kata lain, 

laba bersih akrual disesuikan untuk menentukan jumlah bersih arus kas dari 

aktifitas operasi. Keunggulan dari metode tidak langsung adalah bahwa metode ini 
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memusatkan pada perbedaan antara laba bersih dan arus kas dari aktifitas operasi. 

Karena datanya dapat tersedia dengan segera, maka metode tidak langsung 

umumnya lebih murah di bandingkan dengan metode langsung (Soemarso, 2005: 

321). 

2.5 Tingkat Hutang 

Dalam membiayai operasi dan investasinya, suatu perusahaan tidak selalu 

memiliki dana yang cukup untuk merealisasikan rencana tersebut. Perusahaan 

memang dapat memperoleh dana dari setoran modal pemilik. Jika setoran modal 

dari pemilik cukup untuk membiayai seluruh aktivitas perusahaan, maka 

perusahaan tidak  membutuhkan tambahan dana dari luar. Akan tetapi, dana yang 

berasal dari pemilik tidak selalu cukup membiayai operasi dan investasi 

perusahaan sehingga dibutuhkan sumber dana selain dari pemilik perusahaan yaitu 

hutang. 

Tidak semua bentuk kewajiban merupakan hutang bagi perusahaan. Agar 

dapat dikelompokkan sebagai hutang, kewajiban harus memiliki kriteria : 

a. Jumlah nominalnya jelas, ini berarti hutang tidak dapat didasarkan pada 

taksiran besarnya kewajiban yang harus dibayar dimasa mendatang. 

b. Pihak penerimanya jelas. Pihak penerima uang atau barang atau jasa yang 

akan diberikan perusahaan dimasa mendatang harus diketahui dengan 

pasti. 

c. Berdasarkan transaksi yang telah terjadi di masa lalu. Hutang tersebut 

timbul akibat transaksi dan kesepakatan legal yang telah terjadi, bukan 

karena suatu niat baik atau kewajiban sosial (Rudianto, 2012 : 275). 
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Statement of financial Accounting Concepts No. 3 mendefinisikan hutang 

(liabilities) sebagai “… pengorbanan manfaat ekonomis yang mungkin terjadi di 

masa yang akan datang yang timbul dari kewajiban yang ada dari suatu entitas 

(kesatuan) tertentu untuk mentransfer aktiva atau memberikan jasa ke entitas 

lainnya di masa yang akan datang sebagai akibat transaksi atau kejadian di masa 

lalu. Dengan kata lain, suatu kewajiban/hutang memiliki tiga karakteristik utama : 

1. Merupakan kewajiban saat ini yang memerlukan penyelesaian dengan 

kemungkinan transfer masa depan atas penggunaan kas, barang, atau jasa. 

2. Merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari. 

3. Transaksi atau kejadian lainnya yang menciptakan kewajiban itu harus 

telah terjadi. 

Hutang dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu hutang lancar 

(hutang jangka pendek) dan hutang jangka panjang. Apabila hutang-hutang itu 

akan dibayar dalam jangka waktu siklus operasi perusahaan atau dalam waktu satu 

tahun maka dikelompokkan sebagai hutang jangka pendek. Sedangkan hutang 

jangka panjang adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang sangat mungkin di 

masa depan akibat kewajiban sekarang tidak dibayarkan dalam satu tahun atau 

satu siklus perusahaan (Kieso, Waygandt dan Warfield, 2007: 239).  

Besarnya tingkat hutang perusahaan akan menyebabkan perusahaan 

meningkatkan persistensi laba dengan tujuan untuk mempertahankan kinerja yang 

baik di mata auditor dan investor. Dengan kinerja yang baik tersebut maka 

diharapkan kreditur tetap memiliki kepercayaan terhadap perusahaan, sehingga 
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mudah meminjamkan dana, dan memberikan kemudahan dalam proses 

pembayaran. 

Menurut Sawir (2005 : 13), rasio yang dipakai untuk mengukur tingkat 

hutang perusahaan adalah rasio leverage, leverage merupakan rasio yang 

menghitung seberapa jauh dana yang disediakan oleh kreditur juga sebagai rasio 

yang membandingkan total hutang terhadap keseluruhan total aset suatu 

perusahaan. Apabila investor melihat sebuah perusahaan dengan aset yang tinggi, 

namun resiko leverage yang tinggi pula, maka akan berpengaruh terhadap 

keputusan investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut. 

Tingkat hutang merupakan hal penting dalam penentuan struktur modal 

perusahaan. Tingkat hutang (leverage) adalah penggunaan aset dan sumber dana 

(sources of funds) oleh perusahaan yang memiliki beban tetap dengan maksud 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Menurut Bringham (2001) 

penggunaan hutang pada tingkat tertentu akan dapat mengurangkan biaya modal 

perusahaan karena biaya atas hutang merupakan pengurangan atas pajak 

perusahaan, dimana pada akhirnya hal ini akan menguntungkan manajemen, 

investor, kreditor, dan perusahaan. 

2.6 Persistensi Laba 

FASB Statement mendefinisikan accounting income atau laba akuntansi 

sebagai perubahan dalam ekuitas (net asset) dari suatu entity selama satu periode 

tertentu yang diakibatkan oleh transaksi dan kejadian atau peristiwa yang berasal 

bukan dari pemilik. Bagi banyak pihak, laporan laba rugi dipandang sebagai 

ringkasan kegiatan yang dilakukan perusahaan selama periode akuntansi. 
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Pencapaian yang dilakukan oleh perusahaan tergambarkan pada laporan laba rugi 

tersebut.  

Tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang 

berguna untuk pengambilan keputusan. Sehingga dalam memfasilitasi tujuan 

tersebut, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) menetapkan kriteria yang harus 

dimiliki informasi akuntansi agar dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Kriteria utama dalam laporan keuangan adalah relevan dan reliebel. Informasi 

akuntansi dikatakan relevan apabila dapat mempengaruhi keputusan dengan 

menguatkan atau mengubah harapan para pengambil keputusan, dan informasi 

tersebut dikatakan relieabel apabila dapat dipercaya dan menyebabkan pemakai 

informasi bergantung pada informasi tersebut (Wijayanti, 2006). 

Menurut Asma (2012), persistensi laba adalah revisi dalam laba akuntansi 

tahun berjalan. Besarnya revisi ini menunjukkan tingkat persistensi laba. Inovasi 

terhadap laba sekarang adalah informatif terhadap laba masa depan ekspektasian, 

yaitu manfaat masa depan yang diperoleh pemegang saham. 

Persistensi laba merupakan laba yang mempunyai kemampuan sebagai 

indikator laba periode mendatang (future earnings) yang dihasilkan oleh 

perusahaan secara berulang-ulang (repetitive) dalam jangka panjang (sustainable). 

Sebaliknya, unusual earnings atau transitory earnings merupakan laba yang 

dihasilkan secara temporer dan tidak dapat dihasilkan secara berulang-ulang (non-

repeating), sehingga tidak dapat digunakan sebagai indikator laba periode 

mendatang (Penman dan Zhang, 2001). 
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 Hanlon (2005) mengukur persistensi laba dengan menggunakan koefisien 

regresi (γ1) antara laba akuntansi sebelum pajak satu periode masa depan  atau 

Pre Tax Book Income periode t+1 (PTBI t+1) dengan laba akuntansi sebelum 

pajak periode sekarang atau Pre Tax Book Income periode t (PTBIt). Sedangkan 

Persada (2010) menghitung persistensi laba dengan perubahan laba sebelum pajak 

tahun berjalan yang terdiri dari laba sebelum pajak tahun ini dikurangi laba 

sebelum pajak tahun sebelumnya dibagi dengan total aset. Laba dikatakan 

persisten jika laba dapat mencerminkan keberlanjutan laba di masa yang akan 

datang dan apabila laba tahun berjalan dapat menjadi indikator yang baik untuk 

laba perusahaan di masa yang akan datang (Fanani, 2010). 

Persistensi laba umumnya diukur dengan mengestimasi suatu rangkaian 

ARIMA (autoregressive, integrated, moving average) yang nyata dari proses laba. 

Sehubungan dengan banyaknya ragam karakteristik-karakteristik ekonomi yang 

potensial, dibutuhkan suatu tes yang lebih tegas dan jelas untuk mengidentifikasi 

suatu ukuran kompleksitas perusahaan yang dapat mewakili sebagian besar 

variabel yang ternyata diketahui sebagai penentu-penentu potensial dari 

persistensi laba (Belkaoui, 2007 : 158). 

Persistensi laba ini menjadi isu yang penting karena pihak investor 

mempunyai kepentingan pada kinerja manajemen. Hal tersebut dikarenakan 

besaran laba merupakan salah satu sumber informasi utama bagi investor dalam 

mengambil keputusan investasi, monitoring, penghargaan kinerja dan pembuatan 

kontrak. Jika laba perusahaan tidak persisten maka pihak investor akan mengalami 

kesulitan dalam pengambilan keputusan dan juga dapat menimbulkan 
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kecendrungan investor salah dalam mengambil keputusan investasi. 

Menurut Lako (2007 : 50) bila perusahaan tiba-tiba melaporkan laba 

dengan tingkat kenaikan yang signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya maka 

ada kemungkinan manajemen telah merekayasa dengan menggunakan cara-cara 

yang tidak etis. Sebaliknya bila perusahaan tiba-tiba melaporkan laba dengan 

tingkat penurunan yang sangat drastis atau mengalami kerugian dalam jumlah 

besar tanpa ada keterangan yang memadai juga patut dicurigai karena mungkin 

saja manajemen berusaha untuk menghindari pajak. 

2.7 Persistensi Laba dalam Perspektif Islam 

Pengertian laba dalam Al-Qur’an disebut dengan kelebihan atas modal 

pokok atau pertambahan atas modal pokok yang diperoleh dari proses 

perdagangan. 

Islam telah mengatur penentuan laba rugi yang tepat. Walaupun penentuan 

laba rugi agak bersifat subjektif dan bergantung pada nilai, kehati-hatian harus 

dilaksanakan agar tercapai hasil yang bijaksana (atau dalam Islam sesuai dengan 

syariah) dan konsisten sehingga dapat menjamin bahwa kepentingan semua pihak 

pemakai laporan dilindungi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-

Jum’ah ayat 10 yaitu : 

َ َكثِيًسا ِ َواْذُكُسوا اَّللَّ ََلةُ فَاْوتَِشُسوا فِي اْْلَْزِض َواْبتَغُىا ِمْه فَْضِل اَّللَّ  فَإِذَا قُِضيَِت الصَّ

 لَعَلَُّكْم تُْفِلُحىنَ 
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Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung.” 

Berdasarkan ayat diatas dapat dilihat bahwa Allah Swt memerintahkan 

manusia untuk bertebaran dimuka bumi dan mencari karunia Allah, dalam hal ini 

berkaitan dengan urusan duniawi. Manusia diharapkan selalu mengingat Allah 

dan melakukan usahanya, senantiasa jujur dan menghindari diri dari segala bentuk 

kecurangan. 

Ayat ini dapat menjelaskan bahwa mencari rizki atau keuntungan adalah 

hal yang tidak dilarang. Perusahaan dalam operasionalnya juga senantiasa mencari 

keuntungan atau laba. Ayat tersebut dapat dijadikan acuan bahwa Allah senantiasa 

memerintahkan manusia untuk mencari rizki dan karunia Allah dengan cara yang 

baik dan bukan dengan cara merugikan orang lain (menipu). 

Penjelasan Al-Qur’an dan Hadis mengenai larangan mengambil 

keuntungan dengan jalan menipu, diantaranya QS. An-Nisa ayat 29 : 

اِطِل إَِلَّ أَْن تَُكىَن ِتَجاَزةً َعْه تََساٍض يَا أَيَُّها الَِّريَه آَمىُىا ََل تَأُْكلُىا أَْمَىالَُكْم َبْيَىُكْم بِاْلبَ 

َ َكاَن بُِكْم َزِحيًما  ِمْىُكْم ۚ َوََل تَْقتُلُىا أَْوفَُسُكْم ۚ ِإنَّ اَّللَّ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan 

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” 

Dalam surat Asy-Syu’ara ayat 181-184, dalam bertransaksi, harus di ukur 

secara adil dan tidak boleh dikurangi. 
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 ۞ أَْوفُىا اْلَكْيَل َوََل تَُكىوُىا ِمَه اْلُمْخِسِسيهَ  .(١٨١) 

Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang 

merugikan. 

 َوِشوُىا بِاْلِقْسَطاِس اْلُمْستَِقيمِ  .(١٨١)

Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. 

َخُسىا الىَّاَس أَْشيَاَءُهْم َوََل تَْعثَْىا فِي اْْلَْزِض ُمْفِسِديهَ َوََل تَبْ  .(١٨١)  

Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu 

merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; 

لِ  .(١٨١) يهَ َواتَّقُىا الَِّري َخلَقَُكْم َواْلِجبِلَّتَ اْْلَوَّ  

Dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang 

dahulu". 

Dalam hadis disebutkan : “Seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang; ia 

tidak akan menerima laba sebelum mendapatkan modal pokoknya. Demikian juga 

seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia 

menerima amalan-amalan wajibnya.” (HR. Bukhari dan Muslim). 

Dari hadis di atas dapat diketahui pengertian laba ialah bagian yang 

berlebih setelah menyempurnakan modal pokok. Menurut konsep Islam, nilai-

nilai keimanan, akhlak dan tingkah laku seorang pedagang muslim memegang 

peranan utama dalam mempengaruhi penentuan kadar laba dalam transaksi atau 

muamalah. Islam menganjurkan agar para pedagang tidak berlebihan dalam 

mengambil laba. Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, “Wahai para saudagar! Ambillah 

(laba) yang pantas maka kamu akan selamat (berhasil) dan janganlah kami 

menolak laba yang kecil karena itu akan menghalangi kamu dari mendapatkan 

(laba) yang banyak.” 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Penulis merujuk kepada 8 (delapan) penelitian terdahulu dalam melakukan 

penelitian ini :  

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti 

(Tahun) 

Judul 

Penelitian 

Variabel yang 

Digunakan 

Hasil  

Penelitian 

1 Abdul 

Wahab, Nor 

Shaipah and 

Holland, 

Kevin (2015) 

The 

Persistence of 

Book-Tax 

Differences 

Book Tax 

Differences 

Tingkat persistensi 

tergantung pada sifat 

dari Book Tax 

Differences dan variasi 

book tax differences 

tergantung dari 

kelompok industri. 

2 Dridi,Wiem 

and Adel, 

Boubaker 

(2016) 

Book-Tax 

Differences 

and the 

Persistence of 

Earning and 

Accruals : 

Tunisian 

Evidence 

Variabel 

Independen : 

Book Tax 

Differences  

Variabel 

dependen :  

The Persistence 

of Earning and 

Accruals 

1) Discretionary 

Book Tax 

Differences berisi 

informasi 

tambahan tentang 

persistensi laba. 

 

2) Discretionary 

Book Tax 

Differences 

mengandung 

informasi 

tambahan pada 

akrual perusahaan. 

3 Meythi 

(2006) 

Pengaruh Arus 

Kas Operasi 

Terhadap 

Harga Saham 

dengan 

Persistensi 

Laba sebagai 

Variabel 

Intervening 

Variabel 

Independen: 

Arus Kas 

Operasi 

Variabel 

Intervening: 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Dependen: 

Hubungan tidak 

lansung antara Arus 

Kas dan Harga Saham 

tidak dipengaruhi oleh 

Persistensi laba 
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Harga Saham 

4 Fanani, 

Zaenal 

(2010) 

Analisis 

Faktor-Faktor 

Penentu 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Independen: 

Votalitas Arus 

Kas, Besaran 

Akrual, Votalitas 

Penjualan, 

Tingkat 

Hutang, dan 

Siklus Operasi 

Variabel 

Dependen: 

Persistensi 

Laba 

1) Votalitas Arus Kas 

berpengaruh 

terhadap 

Persistensi Laba 

2) Besaran Akrual 

bepengaruh 

terhadap 

Persistensi Laba 

3) Votalitas Penjualan 

berpengaruh 

terhadap 

Persistensi Laba 

4) Tingkat Hutang 

berpengaruh 

terhadap 

Persistensi Laba 

5 Persada, 

Aulia Eka 

dan Martani, 

Dwi (2010) 

Analisis Faktor 

yang 

mempengaruhi 

Book Tax Gap 

dan 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Independen: 

Perbedaan 

Laba Akuntansi 

dan Laba Fiskal 

Variabel 

Dependen: 

Persistensi 

Laba 

Diukur dengan laba 

sebelum pajak tahun 

depan: 

Perbedaan Laba 

Akuntansi dan Laba 

Fiskal berpengaruh 

terhadap Persistensi 

Laba 

6 Suwandika, I 

Made Andi 

dan Astika, 

Ida Bagus 

Putra (2013) 

Pengaruh 

Perbedaan 

Laba 

Akuntansi, 

Laba Fiskal, 

Tingkat 

Hutang Pada 

Persistensi 

Laba 

Independen: 

Perbedaan 

Laba Akuntansi 

dan Laba 

Fiskal, Tingkat 

Hutang 

Variabel 

Dependen: 

Persistensi 

Laba 

Diukur dengan laba 

sebelum pajak tahun 

depan: 

1) Perbedaan Laba 

Akuntansi dan 

Laba Fiskal 

berpengaruh 

terhadap 

Persistensi Laba 

2) Tingkat Hutang 

tidak berpengaruh 

terhadap 

Persistensi Laba 
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7 Asma, Tuti 

Nur (2013) 

Pengaruh 

Aliran Kas dan 

Perbedaan 

Antara Laba 

Akuntansi 

dengan Laba 

Fiskal 

Terhadap 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Independen: 

Aliran Kas, 

Perbedaan 

Laba Akuntansi 

dan Laba Fiskal 
Variabel 

Dependen: 

Persistensi laba 

1) Aliran kas 

berpengaruh 

terhadap 

Persistensi Laba 

2) Perbedaan Laba 

Akuntansi dan 

Laba Fiskal 

berpengaruh 

terhadap 

Persistensi Laba 

8 Jumiati, 

Fitria dan 

Ratnadi, Ni 

Made Dwi 

(2014) 

Pengaruh 

Kepemilikan 

Manajerial dan 

Book Tax 

Differences 

Pada 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Independen: 

Kepemilikan 

Manajerial, 

Book Tax 

Differences 

Variabel 

Independen: 

Persistensi 

Laba 

1) Kepemilikan 

Manajerial 

berpengaruh 

terhadap 

Persistensi Laba 

2) Book Tax 

Differences tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Persistensi Laba 

9 Dewi, Citra 

Ayu Kusuma  

(2015) 

Pengaruh 

Book-Tax 

Differences 

dan Tingkat 

Hutang 

Terhadap 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Independen: 

Book Tax 

Differnces dan 

Tingkat Hutang 

Variabel 

Dependen: 

Persistensi 

Laba 

Diukur dengan laba 

sebelum pajak tahun 

depan : 

1) Book Tax 

Differences tidak 

berpengaruh 

terhadap 

Persistensi Laba 

2) Tingkat Hutang 

tidak berpengaruh 

terhadap 

Persistensi Laba 

10 Zdulhiyanov, 

Mohd (2015) 

Pengaruh Book 

Tax 

Differences 

Terhadap 

Persistensi 

Laba 

Variabel 

Independen : 

Book Tax 

Differences 

Variabel 

Independen: 

Persistensi 

Laba 

Book Tax Differences 

berpengaruh terhadap 

Persistensi Laba 

 

 

Sumber : Diolah dari berbagai referensi (2017) 
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2.9 Model Penelitian 

Adapun model penelitian ini sesuai dengan judul Pengaruh Book Tax 

Differences, Arus Kas Operasi dan Tingkat Hutang Terhadap Persistensi Laba dapat 

digambarkan sebagai berikut : 

Gambar 2.1 

Kerangka Pemikiran 

 

   

 

  H1 

         

             H2 

 

            H3 

 

          

             H4 

Sumber : Dikembangkan dari penelitian terdahulu (2017) 

2.10 Hipotesis 

2.10.1 Pengaruh Book Tax Differences terhadap Persistensi Laba 

Book tax differences adalah perbedaan besaran laba akuntansi atau laba 

komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Perbedaan laba 

Book Tax 

Differences 

(X1) 

Arus Kas Operasi   

(X2) 

Tingkat Hutang 

 (X3) 

Persistensi Laba 

(Y) 
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komersial dan laba fiskal ini disebabkan karena penyusunan laporan keuangan 

yang berbeda. Dimana perusahaan bisnis menyelenggarakan pembukuan atau 

menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) 

dan menyusun laporan keuangan fiskal berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan.  

Book-tax differences dapat mempengaruhi persistensi laba karena adanya 

perbedaan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi dan Ketentuan Perpajakan 

akan menimbulkan selesih yang dapat menambah atau mengurangi laba di masa 

depan. 

Dzulhiyanov (2015) dan Persada dan Dwi Martani (2010) melakukan 

penelitian mengenai book tax differences dan menemukan bukti bahwa book tax 

differences berpengaruh terhadap persistensi laba. Oleh sebab itu, hipotesisnya 

adalah : 

H1 : Book tax differences berpengaruh terhadap persistensi laba 

2.10.2 Pengaruh Arus Kas Operasi terhadap Persistensi Laba 

Aliran kas dari aktivitas operasi merupakan aliran kas yang diperolah dari 

kegiatan usaha perusahaan. Jumlah arus kas yang berasal dari aktivitas operasi 

merupakan indikator yang menentukan apakah operasi perusahaan dapat 

menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara 

kemampuan operasi perusahaan, membayar deviden, dan melakukan investasi 

baru tanpa mengandalkan pada sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari 
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aktivitas operasi terutama diperoleh dari aktivitas penghasil utama pendapatan 

perusahaan. Arus kas dari aktivitas operasi seperti,  pengumpulan dari pelanggan, 

bunga atau dividen yang dikumpulkan, pembayaran ke pemasok (supplier) atau 

karyawan, pembayaran bunga dan pembayaran pajak pendapatan. 

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai arus kas operasi. 

Penelitian Asma (2013) menyatakan bahwa arus kas operasi berpengaruh terhadap 

persistensi laba. Oleh sebab itu, hipotesisnya adalah : 

H2 : Arus kas operasi berpengaruh terhadap persistensi laba 

2.10.3 Pengaruh Tingkat Hutang terhadap Persistensi Laba 

Tingkat hutang merupakan hal penting dalam penentuan struktur modal 

perusahaan. Tingkat hutang (leverage) adalah penggunaan aset dan sumber dana 

(sources of funds) oleh perusahaan yang memiliki beban tetap dengan maksud 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Menurut Bringham (2001) 

penggunaan hutang pada tingkat tertentu akan dapat mengurangkan biaya modal 

perusahaan karena biaya atas hutang merupakan pengurangan atas pajak 

perusahaan, dimana pada akhirnya hal ini akan menguntungkan manajemen, 

investor, kreditor, dan perusahaan. 

Fanani (2010), memberikan bukti bahwa tingkat hutang berpengaruh 

terhadap persistensi laba. Hal ini berhubungan dengan tingkat solvabilitas 

keuangan yang dimiliki oleh perusahaan. Besarnya tingkat hutang perusahaan 

akan menyebabkan perusahaan meningkatkan persistensi laba dengan tujuan 

untuk mempertahankan kinerja yang baik di mata  investor dan auditor. Dengan 
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kinerja yang baik tersebut maka diharapkan kreditor tetap memiliki kepercayaan 

terhadap perusahaan. Oleh sebab itu, hipotesisnya adalah : 

H3 : Tingkat hutang berpengaruh terhadap persistensi laba 

2.10.4 Pengaruh Book Tax Differences, Arus Kas Operasi dan Tingkat 

Hutang terhadap Persistensi Laba 

Book tax differences adalah perbedaan besaran laba akuntansi atau laba 

komersial dengan laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Hasil penelitian 

Persada dan Dwi Martani (2010) mengenai book tax differences menunjukkan 

bahwa book tax differences berpengaruh terhadap persistensi laba. 

Aliran kas dari aktivitas operasi merupakan aliran kas yang diperolah dari 

kegiatan usaha perusahaan. Karena itu aktivitas operasi mempengaruhi penetapan 

laba atau rugi perusahaan. Semakin tinggi komponen aliran kas akan 

meningkatkan persistensi laba. Penelitian Asma (2013) menyatakan bahwa arus 

kas operasi berpengaruh terhadap persistensi laba. 

Tingkat hutang (leverage) adalah penggunaan aset dan sumber dana 

(sources of funds) oleh perusahaan yang memiliki beban tetap dengan maksud 

meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Penelittian yang dilakukan 

oleh Fanani (2010), memberikan bukti bahwa tingkat hutang berpengaruh 

terhadap persistensi laba. Oleh sebab itu, hipotesisnya adalah : 

H4 : Book tax differences, arus kas operasi dan tingkat hutang berpengaruh secara 

simultan terhadap persistensi laba. 


